August Comte
Kirj. Arthur Lewis.
Suom. Matti Kangas.
(Jatkoa kesäkuun n:roon.)
Herbert Spencerin lukijat tu
tustumattani ina en nen mm in Com
ten oppeihin, tulevat löytämään
jälkimäisestä useamman kuin yh
den ennustuksen synteettiteorian
tärkeistä piirteistä. Lester Ward
onkin onnistuneesti osoittanut,
että Spencerin vastaväitteistä
huolimatta Comten ja Spencerin
tieteitten luokittelu on pohjal
taan sama. Comten ajatus oli järjestää tieteet yksinkertaisis
ta monimutkaisiin, yleisistä eri
tyisiin. Spencerin oppilaat tun
nustavat tämän käsityksen.
Comten filosofiassa ilmenee
seuraava järjestys:
1. Astronomia.
2. Fysiikka.
3. Kemia.
4. Biologia.
5. Sosiologia.
6. Etiikka.
Olkoon huomautettu, että vaik
ka kirjassaan "Positiivinen Fi
losofia,” ei etiikkaa vielä ole
tässä luettelossa mainittu, niin
hän teki tämän lisäyksen kirjas
saan “Politique Positive.”
Comten ja Spencerin teoriain
yksityiskohtainen vertaileminen
ottaisi tässä liian paljon tilaa
ja niin ollen kehoitetaan niitä,
jotka tahtovat niihin seikkoihin
lähemmin tutustua, ottamaan
huomioon Lester Ward’in kirjasta
“Pure Sosiologia” (Puhdas yh
teiskuntaoppi) sivut 66—67.
—

Ylläolevassa listassa on mate
matiikka joskus asetettu ensi
sijalle ennen astronomiaa ja
Comte itse toisinaan mainitsee
ne siinä järjestyksessä, mutta
hän on varovainen näyttämään,
ettei hän pidä matematiikkaa eroitettuna tieteenä, vaan pikem
min kaikkien tieteitten tutkimistapojen perusteena. Täten hä
nen tieteitten "hierarkiansa” todellasin alkaa astronomiasta.
Tämän luokittelun huolellinen
tarkastelu osoittaa, että seuraa
va tiede aina johtuu edellisestä,
josta se on riippuvainen kuten
lapsi äidistään.
Astronomia tutkii avaruuden
kappaleita ja niihin suhtautuvia
lakeja sisältäen fysiikan, joka
tutkii kappalten liikuntavoimia.
Samoin fysiikka sisältää kemi
an, jonka alalle kuuluu molekyylisten
(ainehitusten) voimain
tutkiminen. Luonnollisen järjes
tyksen mukaisesti nämä kaikki
ilmenevät ennen elämää, joka on
biologian alainen. Ymmärrys on
elämän myöhempi ilmaisu ja
vaikkei Spencer ole sitä nimittä
nyt erityisesti sielutieteessä, niin
se on kuitenkin täysin tutkisteltu
biologian, nim Aivo-biologian osana.
Myöhemmin yhteiskun
nallinen elämä ilmeni ja antoi
pohjan sosiologialle ja vihdoin
moraalisten suhteitten kasaan
nuttua* syntyi sarjan viimeinen,
tiede, nim. etiikka.
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Sen tieteen tutkimuksiin, jota
Toinen teoria, jota Comte, pi
tää yhtä tärkeänä ja minkä hän me nykyään nimitämme sielutie
väittää kokonaan alkuperäiseksi, teeksi, Comte kokonaan epä
on seuraava: Tieteitten kolme onnistui. Kuitenkin on muistet
päätutkimistapaa ovat; johtopää tava, että Comten aikoina ei
tökset, kokeilut ja vertailu. Jos femologia (pääkallo-oppi) ollut
seuraamme Comten hierarkiaa kaan vielä niin huonossa huudos
astronomian alusta etiikan lop sa kuin se nykyään on.
puun, niin havaitsemme, kuten
Edelleen, Comte, oli tullut niin
Comte väittää, näitten kolmen jäykäksi metafysisen mietiskelyn
tutkimistavan yhä etenevää so vastustajaksi, että hän meni va
vitusta. Astronomiassa, yleisim litettavaan äärimmäisyyteen, se
mässä ja yksinkertaisimmassa littäen kokonaan mahdottomaksi
tieteessä, johtopäätöksien teke sellaisten pulmien ratkaisemisen,
minen yksistään on ainoa käytet mitkä jo parastaikaa olivat seitävissä oleva tutkimistapa, seu- viämässä. Hän teknillisesti väit
raavassa tieteessä, nim. fysiikas ti ikuiseksi mahdottomuudeksi asa ovat sekä kokeilut että johto varuuden kappalten kemiallisten
päätökset mahdollisia.
perusteitten määrittelemisen )a
Kemiaan päästyämme käyvät kuitenkin Traunhofer ja Wal
kokeilut parhaiksi tutkimiskei- lace oli jo silloin laskenut pe
noiksi, samalla kun biologiassa, rusteen niille keksinnöille, joita
sosiologiassa ja etiikassa luo sillä alalla on sittemmin tehty.
tamme pääasiassa vertailuihin.
Nyt tulemme yhteen hänen
kaikkein
arvokkaimmista teori
Comte on tehnyt muutamia
sangen hämmästyttäviä kompas oistaan. Hän väittää, että se tie
pätevyyden
korkein
tuksia, mitkä johtuivat hänen lii teellisen
allisesta itseensä luottamisesta mitta, mihin yksikään tiede on
Icuin myöskin siitä, että hänkin päässyt, on juuri positiivinen tila.
oli vain aikansa lapsi. Comte Jokainen tiede, samoin kuin yk
väittää, että tämä tieteitten luon silö ja koko ihmiskunta, kulkee
nollinen järjestys on myöskin se toinen toistaan seuraavan asteen
historiallinen järjestys, jossa tie läpi, nim. teologisen, metafyysi
teet itsensä ilmaisevat ja meidän sen ja positiivisen.
Astronomia, tuo kaikista ylei
tietoisuutemme niistä kehittyvät.
Tässä Comte on selvästi vääräs sin tiede, on sivuuttanut teologi
sä, vaikkakin tässä käsitteessä sen ja metafyysisen tilan ja saa
näennäisesti on jonkunverran vuttanut positiivisen eli tieteelli
totuutta. Tämä juuri antoikin sen asteen. Epäilemättä niin on
Spencerille tilaisuuden näyttää asia, vaikka tietämättömät us
Comten erehdyksen ja vaikkakin kontoa puolustaessaan aina ensisen merkitys oli vähemmän tär keinonaan vetoavat käsittämättö
keä, niin moni Spencerin vä män avaruuden ma j esteet illisuuhempi tietoinen ihailija luuli, et teen ja ylevyyteen. Inhimillisen
tä tuo ranskalainen filosofi oli ajattelun maailmassa ei todel
lakaan ole toista alaa, josta kaik
vain sillä kumottu.
—
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ki yliluonnollinen olisi niin tyys
tin hävitetty ja luonnolakien valtitsevaisuus niin täysin tunnustet
tu kuin astronomiassa. On jo
kulunut pitkiä aikoja siitä kuin
kukaan huomattavampi tähtitie
teilijä olisi koittanut etsiä astro
nomiassa sellaista sopukkaa, jo
hon voisi kätkeä jumalansa.
Lester Ward sanookin tästä seuraavat sattuvat sanat: “Newton
oli sellaisista tähtitieteilijöistä
viimeinen. Hänen opeissaan oli
jumalallisella toiminnalla täs
mälleen samanverran tilaa kuin
mitä hänen teorioissaan oli va
javaisuutta ja tätä pidetäänkin
nyt hänen teoriainsa heikoim
pana kohtana ja sitä koitetaan
unhottaa hänen elämäkerrastaan
niin pian kuin mahdollista.
Fysiikka, joka sekä yleisyyteen
että luokitteluun nähden seuraa
ensimäisenä, huolimatta siitä, et
tä se on ensimäisiä positiivisuu
dessakin, on kuitenkin vielä me
tafyysisten käsitteitten puristeis
sa. Biologiassa metafyysiset ja
teologiset käsitteet vielä viime
hetkiään rimpuilevat ja päivä
päivältä näemme biologisten tie
teitten käyvän yhä enemmän ja
enemmän positiiviseksi ja en
tistä vähemmän metafyysiseksi
ja teologiseksi.
Ja nyt saavumme siihen tie
teeseen, jonka perustajaksi Comte yleisesti tunnustetaan, ja se
on yhteiskuntatiede — sosiologia.
Co mte aivan oikein selittääkin,
että tämä äsken syntynyt, mitä
monimutkaisin tiede, on vielä
teologisella ja metafyysisellä as
teella, teologia ollen vallitsevana.
Tämä jo itsestään onkin todistus
siitä, että tiede on aivan
—

lapsuustilassaan, sillä olihan teo
loginen käsitystapa eroittamaton
ihmissuvun lapsuusaikana aivan
samoin ku n se vieläkin näyttää
olevan ominainen yksilön lapsuus
vuosina. Etiikka on vieläkin enemmän jälellä.
Koko yhteiskunnallisen kehi
tyksen yleisesti otaksutaan ole
van
kaitselmuksen
vallassa;
luullaan jumalallisen tahdon yh
teiskunnallisia oloja ohjailevan
tavalla, johon ei voida vaikuttaa,
eikä edes ymmärtääkkään. Täl
lainen tila merkitsee tieteen kuo
lemaa, missä ikinä se ilmenee
kin, mutta onhan tieteen historia
kertonut teologisen vallan kukistuksista aloilla toistensa jälkeen.
Tämän tieteen voiton täydensi
luonnonlain eli järjestyksen kek
siminen, kuten Lewes, Comten etevä oppilas, sitä nimittää
— järjestyksen, joka vallitsee
koko maailman kaikkeudessa.
Newton, Kant ja Laplace pai
novoiman ja nebulo'san (alkueli tähti-sumun) keksimisellä
karkoittivat teologian pois ast
ronomiasta. Mayer, Helmholtz
ja Lavoivier vapauttivat kemian
taikauskosta todistaen aineen ja
voiman katoamattomuuden. Comten jälkeen ovat Lamark, Darvin ja suuri joukko heidän työ
tovereitaan ja oppilaitaan aja
neet teologian mustan peikon bio
logiasta julistaen kehityksen ja
luonnollisen valinnan oppeja.
Comte taisteli tehdäkseen saman
yhteiskuntatieteen alalla ja epä
onnistui täydellisesti.
Hänen
suuri ansionsa on siinä, että hän
näki sellaisen tieteen tarpeelli
suuden ja eroitti tehtävän luon
teen.
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Tämän tehtävän
todellinen
suoritus jäi miehille, joiden tie
toisuus poliittisessa filosofiassa
oli suunnattomasti tuon ranska
laisen tietoisuutta ylempänä. Kak
si saksalaista, Karl Marx ja Fredrick Engels, kaksi selvätajuisinta
ja hedelmällisintä ajattelijaa mi
tä viime vuosisata on tuottanut,
otti tehdäkseen sen työn, johon
Comte kompastui.
Nämät kaksi miestä yhdisty
nein voimin kehittivät yhteiskun
tatieteen teologisesta sikiö-astees
taan ja metafyysisestä lapsuudes
taan täyteen tieteelliseen miehuu
teensa. Nämät miehet antoivat
meille sen suuren taloudellisen
lain, joka näytti tähänastisen me
tafyysisen kuvittelun sosiologian
alalla yhtä arvottomaksi kuin se
jo kauan sitten oli ollut astro
nomian aloilla. Tätä lakia ovat
toiset sanoneet historian materia
listiseksi käsitteeksi, toiset taas
taloudell iseksi välttämättömyydek
si. Sosiologialle tämän lain keksi
minen merkitsi samaa kuin luon
nollisen valinnan teoria oli ollut
biologialle tai painolain keksimi
nen astronomialle. Tämän lain
keksimisen kautta Marxista tuli
poliittisen taloustieteen ja histo
riallisen filosofian Newton ja so
siologian Darwin.
Tässä lienee tarpeetonta laa
jemmin kajota niihin mielettö
miin utopistisiin yhteiskuntakuvitteluihin, joita Comte kehitti.
Kaikki muut ovatkin ne hylän
neet lukuunottamatta hänen, ajas
ta jälellejääneitä seuraajiaan.
Hän vastusti sen tehoisan aseen käyttämistä, jota työväen
luokka jo hänen aikoinaan val
mistautui käsiinsä valloittamaan,
—

nim. poliittista toimintaa. Hän
selittääkin hyvin lapsellisesti toi
vovansa rikkaitten kannatusta
tälle mielipiteelleen ja aivan
luonnollisesti hän sitä saikin niin
kauan kun oli kysymyksessä po
liittinen toiminta heidän vastus
tajansa puolelta.
Comten positiivisessa tulevai
suuden yhteiskunnassa olisi tul
lut olemaan nelijakoinen yhteiskuntaryhmitys. Kapitalistit teol
lisuuden johtajina; työläiset, jot
ka suorittaisivat tuotannossa tar
vittavan työn; naiset, joiden tu
lisi omata yhteiskunnallinen tun
ne, ja uusi filosofinen papisto,
jonka tehtävänä olisi huolehtia
valistuksesta sekä ratkaista kaik
ki työn ja kapitaalin väliset rii
dat kuin myöskin ehkäistä työläi
set turvautumasta poliittiseen
toimintaan, vaan antaa aina luot
tamuksensa heitä ylempänä ole
valle luokalle.
Comte kirjotti paljon imartelevia ja mielettömiä laverruksia
naisista yleensä ja erityisesti
omasta vaimostaan, mutta mil
loinkaan ei hän huomauttanut,
että heidän olisi heitettävä ran
teistaan tuo vanha, kalvava kahle,
nim. taloudellinen riippuvaisuus.
Naiset, kuten kaikki toisetkin edellämainitut ryhmät, ovat työ
läisten ylläpidettävät, joiden tu
lee olla yksinomaan miehiä. Ka
pitalistien teollisuuden johtajina
tulee saada kunniallinen asema
yhteiskunnassa ja hullutelevat
sosialistit saavat aika löylytyksen siitä, että tahtoisivat poistaa
kapitalistit.
Vaikka kehitys jo silloinkin oli
alkanut kulkea siihen suuntaan,
että kapitalistit yhä suuremmassa
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määrässä muuttuivat hyödyllisis
tä teollisuuden johtajista omista
viksi laiskureiksi, ei Comte sitä
jaksanut käsittää.
Koko tuon tulevaisuussuunni
telman tulisivat positiiviset seurat
toteuttamaan, joita on perustetta
va jokaiseen kaupunkiin kautta
koko sivistyneen maailman ja
joiden agitatsioni-aiheena tulee
olla tämän filosofian levittämi
nen uus-vanhoine yhteiskuntasuunnitteluineen.
Toiselta puolen on kohtalon
ivaa, että tuollaisia seuroja ja
ryhmiä perustettaisiin joka ky
lään ja kaupunkiin yli koko si
vistyneen maailman. Ei niitä
vain niin sepitetä kuin Comte

uneksi — nelij ako isen yhteis
kunnan tukemiseksi, vaan näitä
seuroja perustavat sosialidemo
kraatit, joita Comte niin liuk
kaasti vastusti. Sosialistit tais
televat saavuttaakseen yhteis
kunnan, jossa ei ole luokkia, jos
sa nainen tulee olemaan talou
dellisesti itsenäinen, riippumaton
miehistä ja toisistaan; yhteiskun
nan, jossa kapitalistien täytyy
muuttua työläisiksi huolimatta
siitä, kuinka ankarasti he täl
laista muutosta vastustavat ja
työläiset tulevat kyllä hoitamaan
omat asiansa, ollenkaan odotta
matta, että vehkeilevän yläluo
kan papisto sen heidän puoles
taan tekisi.
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Pois valuu mailleen aurinko,
ja ilta hämärtyy!
Pois sammuu varjot rusojen
ja taivas himmentyy!
Mutt' vaaran takaa välkähtää
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